PATVIRTINTA:
Lietuvos Futbolo Federacijos
Vykdomojo komiteto sprendimu
2016 m. rugsėjo 30 d.

2016 M. LIETUVOS ELITINĖS U-19 LYGOS, ELITINĖS U-17 LYGOS, PIRMOS LYGOS
FUTBOLO PIRMENYBIŲ
NUOSTATAI
SĄVOKOS
•

Nuostatai – šie 2016 metų Elitinės U-19 lygos, Elitinės U-17 lygos ir Pirmos lygos futbolo
pirmenybių nuostatai;

•

LFF – Lietuvos Futbolo Federacija;

•

LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija;

•

LVJFA – Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija;

•

COMET – LFF administruojama elektroninė futbolo informacinė sistema, skirta supaprastinti
futbolo administracinius procesus LFF ir jos nariams. Per COMET sistemą vykdoma naujų
žaidėjų registracija, esamų žaidėjų perėjimas iš klubo į klubą, žaidėjų išregistravimai iš klubo
ar komandos, klubo žaidėjų naujų kontraktų, kontraktų nutraukimo, kontrakto pratęsimo
pateikimas (-ai), registracija į LFF organizuojamas varžybas, čempionatus, pirmenybes,
informacijos apie atskirus žaidėjus teikimas, komandinių paraiškų teikimas į LFF, klubo
informacijos teikimas, rungtynių dienos operacijos.

•

Pirmenybės – šių Nuostatų nustatyta tvarka vykdomos Elitinės U-19 lygos, Elitinės U-17
lygos ir Pirmos lygos futbolo varžybos;

•

Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis futbolo
komandą;

•

Komanda – grupė vieno klubo oficialių asmenų ir žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir
dalyvaujančių Rungtynėse;

•

Rungtynės – dviejų Komandų rungimąsis pagal Tarptautinės futbolo asociacijų valdybos
(IFAB – International Football Association Board) patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles,
tarpusavio pranašumui išsiaiškinti;

•

FIFA – Federation Internationale de Football Association

•

UEFA – Union of European Football Associations;

•

Varžybų dalyvis – LFF varžybose dalyvaujantis asmuo.
BENDROJI DALIS

1.

Šie Nuostatai nustato 2016 metų sezono Pirmenybių organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip
pat reglamentuoja kitus su Pirmenybių organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus.

2.

Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LVJFA Valdybai ir galioja iki 2017 metų Pirmenybių
nuostatų patvirtinimo. Nuostatai privalo būti patvirtinti ir LFF Vykdomojo komiteto sprendimu,
ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų patvirtinimo LVJFA valdybos sprendimu.

3.

Pirmenybes LFF pavedimu organizuoja ir vykdo LVJFA.
PIRMENYBĖS

4.

Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti Pirmenybėse, privalo pateikti LVJFA oficialų
rašytinį prašymą dalyvauti atitinkamose varžybose LVJFA nustatytu terminu. Šiuo prašymu
Klubas, be kita ko, privalo įsipareigoti paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, LFF, LVJFA įstatų,
reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB (Tarptautinės futbolo asociacijos valdyba)
nustatytų futbolo žaidimo taisyklių (toliau – Žaidimo taisyklės), o taip pat įsipareigoti visus
ginčus spręsti LFF nustatyta tvarka.

5.

Klubas, turintis teisę dalyvauti atitinkamose Pirmenybėse, šios teisės netenka, jeigu:
5.1.

nepateikia

LVJFA

šiuose

nuostatuose

nustatyta

tvarka

prašymo

dalyvauti

Pirmenybėse ir/ar registruoti jo Komandą atitinkamoms Pirmenybėms ir/ar kitų pagal
šiuos Nuostatus reikalaujamų dokumentų nustatytais terminais; arba
5.2.

pareiškia, kad jis nedalyvaus atitinkamose Pirmenybėse, kuriose dalyvauti Klubo
Komanda turi teisę, remiantis Nuostatais. Tokį pareiškimą Klubas gali padaryti ne
vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.

6.

Klubui netekus teisės dalyvauti atitinkamose Pirmenybėse, atitinkamo Klubo Komanda
pereina į žemesnę lygą (jeigu tokia yra), tuo suteikdama šios žemesnės lygos aukščiausius
sportinius pasiekimus turinčiai Komandai teisę dalyvauti aukštesnėje lygoje, jeigu Klubas,
kuriam priklauso tokia Komanda, atitinka kitus Nuostatuose nustatytus reikalavimus. Tokiai
žemesnės lygos Komandai suteikta teisė laikoma įgyta pagal sportinius pasiekimus. Klubo,
kurio Komanda šiame punkte nustatytu atveju, pereina į žemesnę lygą, joje gali dalyvauti tik
tuo

atveju,

jeigu

yra

įvykdomi

ir/ar

ji

atitinka

atititinkamos

lygos

vykdymą

reglamentuojančiuose nuostatuose (taisyklėse) nustatytus reikalavimus, susijusius su
dalyvavimu toje lygoje.
ELITINĖ U-19 LYGA
7.

2016 m. Elitinės U-19 lygos pirmenybėse dalyvauja ne mažiau kaip 8 Komandos.

8.

2016 m. Elitinės U-19 lygos pirmenybėse turi teisę dalyvauti šiuose Nuostatuose nustatytus
reikalavimus atitinkančių Klubų Komandos.

9.

Turinčių teisę dalyvauti Elitinės U-19 lygos pirmenybėse Klubų Komandų sąrašą tvirtina LFF
Vykdomasis Komitetas.

10.

Elitinės U-19 lygos pirmenybėse čempionatas vykdomas sistema “ruduo”.

11.

Elitinės U-19 lygos pirmenybės vyksta dviejų ratų sistema (namai ir išvyka), t. y. visos
Komandos tarpusavyje žaidžia po 2 Rungtynes su kiekviena kita Komanda pagal Bergerio
sistemą, prieš pirmenybes burtų keliu ištraukus Komandų numeraciją

12.

Tuo atveju, jeigu Elitinės U-19 lygos pirmenybėse dalyvauja mažiau nei 8 Komandos, Elitinės
U-19 lygos pirmenybėse vyksta pagal LFF Vykdomojo Komiteto atskiru sprendimu patvirtintą
tvarką.

13.

Elitinės U-19 lygos pirmenybėse nugalėtojams suteikiami 2016 metų Lietuvos jaunimo
čempionų vardai.

14.

Elitinės U-19 lygos pirmenybių nugalėtojui įteikiama Elitinės U-19 lygos nugalėtojų taurė
(pereinamoji). Elitinės U-19 lygos nugalėtojui įteikiama 2016 metų Pirmenybių taurė.

15.

Elitinės U-19 lygos pirmenybių nugalėtojas įgyja teisę dalyvauti UEFA Jaunimo lygos

atrankos varžybų turnyre.
16.

Elitinės U-19 lygos prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, diplomai bei medaliai (pirmos
vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos).

17.

2016 m. Elitinės U-19 lygos pirmenybėse aštuntą vietą užėmusi Komanda praranda teisę
2017 m. žaisti Elitinės U-19 lygos pirmenybėse ir iškrenta į atitinkamo amžiaus grupės Pirmą
lygą.
ELITINĖ U-17 LYGA

18.
19.

2016 m. Elitinės U-17 lygos pirmenybėse dalyvauja ne mažiau 8 Komandos.
2016 m. Elitinės U-17 lygos pirmenybėse turi teisę dalyvauti šiuose Nuostatuose nustatytus
reikalavimus atitinkančių Klubų Komandos.

20.

Turinčių teisę dalyvauti Elitinės U-17 lygos pirmenybėse Klubų Komandų sąrašą tvirtina LFF
Vykdomasis Komitetas.

21.

Elitinės U-17 lygos pirmenybėse vyksta dviejų ratų sistema (namai ir išvyka), t. y. visos
Komandos tarpusavyje žaidžia po 2 Rungtynes su kiekviena kita Komanda pagal Bergerio
sistemą, prieš pirmenybes burtu keliu ištraukus Komandų numeraciją.

22.

Tuo atveju, jeigu Elitinės U-17 lygos pirmenybėse dalyvauja mažiau nei 8 Komandos, Elitinės
U-17 lygos pirmenybėse vyksta pagal LFF Vykdomojo Komiteto atskiru sprendimu patvirtintą
tvarką.

23.

Elitinės U-17 lygos pirmenybių nugalėtojui įteikiama Elitinės U-17 lygos pirmenybių nugalėtojo
taurė.

24.

Elitinės U-17 lygos pirmenybių prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, diplomai bei
medaliai (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos).

25.

2016 m. Elitinės U-17 lygos pirmenybėse aštuntąją vietą užėmusi Komanda praranda teisę
2017 m. žaisti Elitinės U-17 lygos pirmenybėse ir iškrenta į U-17 Pirmą lygą, 2016 m. U-17
Pirmos lygos pirmenybių pirmos vietos laimėtojas įgyja teisę 2017 m. žaisti Elitinės U-17
lygos pirmenybėse.

26.

Jei 2016 m. U-17 Pirmos lygos nugalėtoja atsisako dalyvauti 2017 m. Elitinės U-17 lygos
pirmenybėse, tuomet šią teisę įgyja 2016 m. U-17 Pirmos lygos pirmenybių antros vietos
laimėtojai.

27.

2016 m. Elitinės U-17 lygos pirmenybėse septintąją vietą užėmusi Komanda praranda teisę
2017 m. žaisti Elitinės U-17 lygos pirmenybėse ir iškrenta į U-17 Pirmą lygą, 2016 m. metais
jaunesnių U-16 (2000 m. gimimo) Pirmos lygos pirmenybių pirmos vietos laimėtojas įgyja
teisę 2017 m. žaisti Elitinės U-17 lygos pirmenybėse.

28.

Nuostatų 27 punktas galioja tik tuo atveju, jeigu U-16 Pirmos lygos pirmenybių pirmos vietos
laimėtojo Klubas neturi Komandos, turinčios vietą Elitinėje U-17 lygoje.
PIRMA LYGA

29.

2016 m. atitinkamo amžiaus grupės (U-19 ir U17) Pirmos lygos pirmenybėse dalyvauja ne
mažiau kaip 8 Komandos.

30.

2016 m. Pirmos lygos pirmenybėse turi teisę dalyvauti šiuose Nuostatuose nustatytus
reikalavimus atitinkančių Klubų Komandos.

31.

Turinčių teisę dalyvauti Pirmos lygos pirmenybėse Klubų Komandų sąrašą tvirtina LFF

Vykdomasis Komitetas.
32.

Pirmos lygos pirmenybėse vyksta dviejų ratų sistema (namai ir išvyka), t. y. visos Komandos
tarpusavyje žaidžia po 2 Rungtynes su kiekviena kita Komanda pagal Bergerio sistemą, prieš
pirmenybes burtų keliu ištraukus Komandų numeraciją.

33.

Tuo atveju, jeigu Pirmos lygos pirmenybėse dalyvauja mažiau nei 8 Komandos, Pirmos lygos
pirmenybėse vyksta pagal LFF Vykdomojo Komiteto atskiru sprendimu patvirtintą tvarką.

34.

Pirmos lygos pirmenybių nugalėtojui įteikiama Pirmos lygos nugalėtojo taurė.

35.

Pirmos lygos pirmenybių prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės, diplomai bei medaliai
(pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos).

36.

2016 m. atitinkamo amžiaus grupės Pirmos lygos pirmenybių pirmos vietos laimėtojas įgyja
teisę 2017 m. žaisti Elitinės atitinkamo amžiaus grupės lygos pirmenybėse.

37.

Jei 2016 m. atitinkamo amžiaus grupės Pirmos lygos nugalėtoja atsisako dalyvauti 2017 m.
Elitinės atitinkamo amžiaus grupės pirmenybėse, tuomet šią teisę įgyja 2016 m. atitinkamo
amžiaus grupės Pirmos lygos pirmenybių antros vietos laimėtojai.

38.

Jei 2016 m. atitinkamo amžiaus grupės Pirmos lygos pirmenybių pirmos ir antros vietų
laimėtojai atsisako dalyvauti 2017 m. Elitinės atitinkamo amžiaus grupės lygos pirmenybėse,
tuomet dėl Komandų dalyvavimo 2017 m. Elitinės atitinkamo amžiaus grupės lygos
čempionate sprendžia LFF Vykdomasis Komitetas.

39.

2016 m. atitinkamo amžiaus grupės Pirmos lygos pirmenybėse paskutinę vietą užėmusi
Komanda praranda teisę kitą sezoną žaisti 2017 m. atitinkamo amžiaus grupės Pirmos lygos
pirmenybėse ir iškrenta į atitinkamo amžiaus grupės II lygą. II lygos baigiamojo turnyro
Komanda nugalėtoja įgyja teisę žaisti 2017 m. atitinkamo amžiaus grupės Pirmos lygos
pirmenybėse.
PIRMENYBIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

40.

Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą.

41.

Jeigu sužaidus paskutines pirmenybių Rungtynes, į pirmenybių nugalėtojos vardą
pretenduoja dvi ar daugiau Komandų, surinkusios vienodai taškų, skiriamos papildomos
Rungtynės (jeigu į nugalėtojo vardą pretenduoja dvi Komandos) arba vieno rato turnyras
(jeigu į nugalėtojos vardą pretenduoja daugiau nei dvi Komandos) neutralioje aikštėje.

42.

Išskyrus Nuostatų 41 punkte numatytus atvejus, dviem ar daugiau Komandų, surinkus
vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka):

43.

42.1.

tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas;

42.2.

bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;

42.3.

didesnis įmuštų įvarčių skaičius;

42.4.

didesnis pergalių skaičius;

42.5.

burtai.

Elitinės U-19, Elitinės U-17 lygos ir Pirmos lygos pirmenybių paskutinis turas privalo būti
žaidžiamas tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku.

44.

Klubai turintys Komandas Pirmenybėse ir žemesnių pakopų lygose (toje pačioje amžiaus
grupėje), turi galimybę įtraukti į Rungtynių protokolą 5 žaidėjus iš Pirmenybių, kad žaistų už
žemesnės pakopos lygos Komandą, ir atvirkščiai.

45.

Tuo atveju, jei Žaidėjas yra registruotas LVJFA organizuojamose Pirmenybėse žemesnės
amžiaus grupės Klubo komandoje, toks Žaidėjas turi teisę be apribojimų žaisti už to paties
Klubo vyresnių amžiaus grupių Komandą.

46.

Jaunieji

žaidėjai,

dalyvaujantys

LFF

programoje

„Jaunųjų

futbolininkų

rengimas

Nacionalinėms futbolo rinktinėms“ Nacionalinėje futbolo akademijoje ar jos padaliniuose, taip
pat gali atstovauti Klubo, iš kurio buvo deleguotas programos vykdymui, Komandą.
47.

Geltonos kortelės sumuojasi tik toje Komandoje ir lygoje, kurioje Žaidėjas žaisdamas gavo
geltoną kortelę.

48.

Gautos diskvalifikacijos galioja visose Komandose ir lygose, kuriose žaidėjas turi galimybę
žaisti artimiausią turą.

49.

Elitinės U-19 ir U-19 Pirmos lygos varžybose žaidžiami 2 kėliniai po 45 minutes su 15
minučių pertrauka. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis mušami 11 m. baudiniai Žaidimo
taisyklėse nustatyta tvarka. Už pergalę skiriami 3 taškai, už pergalę po 11 m. baudinių – 2
taškai, už pralaimėjimą po 11 m. baudinių – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų.

50.

Elitinės U-17 lygos varžybose žaidžiami 2 kėliniai po 40 minučių su 10 minučių pertrauka.
Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis mušami 11 m. baudiniai Žaidimo taisyklėse nustatyta
tvarka. Už pergalę skiriami 3 taškai, už pergalę po 11 m. baudinių – 2 taškai, už pralaimėjimą
po 11 m. baudinių – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų.

51.

Varžybų dalyvių registracija, užpildant protokolą, Rungtynėms Elitinės U-19, U-19 Pirmos
lygos ir Elitinės U-17 lygos pirmenybėse yra vykdoma per COMET sistemą.

52.

Elitinės U-19, U-19 Pirmos lygos ir Elitinės U-17 lygos pirmenybių Rungtynės žaidžiamos
natūraliose ir dirbtinės dangos aikštėse, kurios atitinka varžybų vykdymo techninius
reikalavimus.

53.

Elitinės U-19,

U-19 Pirmos lygos ir Elitinės U-17

lygos pirmenybių Komandos aikštės

„šeimininkės“ Klubas privalo užtikrinti, kad stadione Rungtynių dieną būtų sudarytos
galimybės Rungtynių teisėjams, inspektoriams, Komandų atstovams, LFF administracijos
darbuotojams pasinaudoti COMET sistema, t. y. būtų veikiantis kompiuteris, interneto ryšys
bei kitos reikiamos priemonės bei sudarytos atitinkamiems asmenims prieigos prie jų
galimybės.
54.

Varžybų dalyvių registracija Rungtynėms Klubo Elitinės U-19, U-19 Pirmos lygos ir Elitinės
U-17 lygos pirmenybėse turi būti baigta likus 30 minutėms iki Rungtynių pradžios. Į protokolą
neįrašytas asmuo negali dalyvauti Rungtynėse.

55.

Į protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturintį teisės dalyvauti Rungtynėse (neregistruotas
LFF, LVJFA varžyboms, neturi teisės rungtyniauti pagal šiuos Nuostatus ar kitas LFF
taisykles, drausminės nuobaudos, suspendavimas, diskvalifikacija ir pan.).

56.

Elitinės U-19, U-19 Pirmos lygos, Elitinės U-17 lygų Rungtynėse Komandai leidžiama keisti
ne daugiau kaip 7 (septynis) žaidėjus.

57.

Elitinės U-19, U-19 Pirmos lygos ir Elitinės U-17 lygų Rungtynių statistika (keitimai, kortelės,
įvarčiai ir pan.) turi būti suvedami į COMET sistemos duomenų bazę.

58.

Varžybų dalyviai privalo turėti registruotas žaidėjo korteles ir pateikti jas teisėjui prieš
Rungtynes ir varžovų treneriui po jų (pagal pareikalavimą), kad būtų nustatyta atitinkamų
Varžybų dalyvių tapatybė.

59.

Varžybų metu būtinas budintis medicinos darbuotojas, kurio buvimą garantuoja Komandos
aikštės “šeimininkės” Klubas. Duomenys apie budintį medicinos darbuotoją privalo būti
suvedami į COMET sistemos duomenų bazę.

60.

Pametus išduotą kortelę ar registruojant žaidėjus kituose Klubuose, nauja žaidėjo kortelė bus
išduota tik sumokėjus 5 Eur kortelės mokestį bei pateikus oficialų raštą dėl pamestos
kortelės.

61.

Komandai, pasitraukusiai iš atitinkamų pirmenybių, nesužaidus pusės (50%) visų Rungtynių,
jos pasiekti rezultatai anuliuojami. Komandai, sužaidusiai pusę (50%) ir daugiau visų
Rungtynių jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose Rungtynėse užskaitomi
pralaimėjimai rezultatu 0:3. Pasitraukusiųjų Komandų žaidėjams ir oficialiems asmenims
drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent LFF Drausmės Komitetas priima kitą
sprendimą. Komandai, pašalintai iš pirmenybių, jos visų sužaistų Rungtynių rezultatai
anuliuojami. Pašalintosios Komandos žaidėjams ir oficialiems asmenims drausminės
nuobaudos išlieka galioti, nebent LFF Drausmės komitetas priima kitą sprendimą.

62.

Klubas negali perleisti teisių į Komandą.

63.

Pakvietus į Nacionalines rinktines iš vienos Elitinės U-19, U-19 Pirmos lygos ir Elitinės U-17
lygos pirmenybėse dalyvaujančios komandos 2 (du) ir daugiau žaidėjų, šios Klubo prašymu
Rungtynių data ir/ar laikas gali būti keičiami.

64.

Rungtynių data ir/ar laikas gali būti keičiami tik LVJFA sprendimu. LVJFA priima sprendimą
dėl Rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo tik tuo atveju, jeigu prašymas dėl atitinkamų
Rungtynių datos ir/ar laiko pakeitimo yra pateiktas ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki
numatytos atitinkamų Rungtynių pradžios.

65.

Susidarius nenumatytoms aplinkybėms ir esant motyvuotam Klubo prašymui, Rungtynių data
ir/ar laikas gali būti keičiami LVJFA sprendimu ir nesilaikant šių Nuostatų 64 punkte nurodyto
termino.
REGISTRACIJA

66.

Asmenys, dalyvaujantys Pirmenybėse turi būti užregistruoti oficialiame LFF varžybų dalyvių
registre. Pirmenybių dalyviams yra suteikiama žaidėjo licencija.

67.

Oficialus Pirmenybių dalyvių registras yra vedamas COMET sistemoje.

68.

Tik šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka užregistruotos Komandos, gali dalyvauti
Pirmenybėse.

69.

Visų Pirmenybių dalyvių – Klubų Komandų - registracija vyksta LFF buveinės patalpose
Stadiono g. 2, Vilnius arba Aukštaičių g. 51, Kaunas.

70.

Registracija Pirmenybėms COMET sistemoje baigiasi rugpjūčio 14 dieną imtinai.

71.

Registruoti Komandas atitinkamoms Pirmenybėms gali tik tie Klubai ir organizacijos, kurie
yra įgiję teisę dalyvauti jose.

72.

Registracijos Pirmenybėms metu:
72.1.

sutinkamai su šių Nuostatų reikalavimais ir LVJFA nustatyta tvarka, Klubas turi
pateikti LVJFA nustatytos formos prašymą dalyvauti Pirmenybėse ir Pirmenybėms
Klubo Komandoje registruojamų žaidėjų ir oficialių asmenų paraišką, kuri suformuota
COMET

sistemos;

registruojamų

Pirmenybėms

žaidėjų

paraiška

gali

būti

keičiama/pildoma tik Žaidėjų registracijos periodų laikotarpiais; registruojamų oficialių

asmenų paraiška gali būti keičiamas/pildomas viso sezono metu;
72.2.

Klubas turi turėti stadioną, atitinkantį šių Nuostatų reikalavimus, o taip pat prisiimti
visą atsakomybę už sklandų namų Rungtynių vykdymą.

73.

Reikalavimai Pirmenybėms registruojamų Komandų sudėčiai: ne daugiau kaip 35 (trisdešimt
penki) žaidėjai ir 10 oficialių asmenų.

74.

Žaidėjų registracijos taisyklės yra nustatytos LFF Žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą
reglamente.
INFRASTRUKTŪRA

75.

Komandos aikštės “šeimininkės” Klubas privalo paruošti ir užtikrinti Rungtynėms aikštę ir
infrastruktūrą, vadovaujantis LFF II lygos futbolo klubų licencijavimo taisyklėmis bei šiais
nuostatais:
75.1.

šių matmenų aikštę: ilgis nuo 100 m iki 105 m, plotis nuo 64 m iki 68 m; aikštė turi būti
lygi ir plokščia, tinkamos būklės. Žaidimo aikštė turi būti padengta natūralia žole arba
dirbtine danga ir joje turi būti galima žaisti viso sezono metu;

75.2.

bent dvejus reikalavimus atitinkančius standartinius vartus;

75.3.

po vieną persirengimo patalpą kiekvienai Komandai (namuose žaidžiančiai ir
svečiuose žaidžiančiai); sėdimos vietos bent 25 asmenims; kabyklos pasikabinti
rūbams ar spintelės bent 25 asmenims; 3 dušai; tualetai su klozetais; 1 taktikos
demonstravimo lenta.

75.4.

Atskiras persirengimo patalpas teisėjams, esančias netoliese Komandų persirengimo
patalpų, tenkinančias šiuos reikalavimus: sėdimos vietos 5 asmenims; kabyklos
pasikabinti rūbams ar spintelės 5 asmenims; 1 dušas; 1 tualetas (su klozetu); Stalas,
kėdės.

75.5.

medicinos darbuotojų budėjimą Rungtynių metu. Jis privalo teikti medicininę pagalbą
Rungtynėse namų ir svečių Komandų žaidėjams.

75.6.

tvarką ir saugumą stadione Rungtynių metu;

75.7.

rezultatų skelbimo skydą (tablo) su Komandų pavadinimais (“šeimininkai”- “svečiai”);

75.8.

stadionuose privalo būti iškelta valstybinė vėliava;

75.9.

esant reklaminiams skydams (1 m aukščio), jie turi stovėti ne arčiau kaip 3 m nuo
šoninės linijos ir 4 m nuo vartų galinės linijos;

75.10. bent 13 vietų atsarginių žaidėjų suoliukus su uždanga nuo lietaus bei apibrėžti jiems
techninę-drausminę zoną;
75.11. sudaryti galimybę pasinaudoti kompiuteriu, interneto ryšiu bei kitomis reikiamomis
priemonėmis prieigai prie COMET sistemos;
76.

Pirmenybių Rungtynėse privaloma žaisti naudojant 3 kamuolius, aprobuotus FIFA:
76.1.

1 kamuolys aikštėje;

76.2.

po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai).
PROTESTAI IR DRAUSMINĖS TAISYKLĖS

77.

Pirmenybėse protestai pateikami ir nagrinėjami LFF Drausmės kodekse nustatyta tvarka.

78.

Drausmines taisykles nustato ir atitinkamai Pirmenybių atžvilgiu yra taikomas LFF Drausmės
kodeksas.

TEISĖJAVIMAS
79.

Pirmenybėse rungtyniaujantis Klubas nemoka teisėjavimo mokesčio.

80.

Pirmenybių Rungtynėms teisėjų brigadas skiria LFTA. LFTA privalo užtikrinti paskirtos teisėjo
brigados dalyvavimą rungtynėse.

81.

Pirmenybių Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, 2 (du) teisėjo asistentai, gali būti paskirti
ir 2 (du) papildomi teisėjai, rezervinis teisėjas ir Rungtynių inspektorius, bei gali būti paskirtas
Rungtynių delegatas.

82.

Jei vienas iš teisėjų negali atlikti savo funkcijų dėl susižeidimo, negalavimo ar kitos
priežasties, jį turi pakeisti teisėjas, turintis aukštesnę LFTA kvalifikaciją.

83.

Pirmenybėse gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas licencijas.

84.

Namų ir svečių Komandos 30 min iki Rungtynių pradžios privalo suvesti Rungtynių
komandinėse paraiškose esančius žaidėjus į COMET sistemą.

85.

Rungtynių teisėjas, privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų Varžybų dalyvių licencijas.
Žaidėjai, kurių Varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos Rungtynių teisėjui, negali būti
registruojami Rungtynių protokole.

86.

Rungtynių teisėjas privalo nepradėti Rungtynių, kol nėra patvirtintas budintis medicinos
atstovas, kurio buvimą privalo užtikrinti Komandos aikštės “šeimininkės” Klubas.

87.

Rungtynių teisėjas prieš pildydamas Rungtynių protokolą taip pat privalo pareikalauti pateikti
abiejų Komandų aprangos pavyzdį - po vienus abiejų Komandų žaidėjų marškinėlius,
kelnaites, getras, o taip pat pagrindinio ir atsarginio vartininkų aprangą.

88.

Rungtynių teisėjas turi teisę priimti sprendimą nevykdyti Rungtynių dėl blogų oro sąlygų ir/ar
aikštės kokybės. Tokiu atveju Rungtynės turi būti žaidžiamos toje pačioje aikštėje kitą dieną,
o nesant galimybių vykdyti Rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną.
Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos priima LVJFA. Šis sprendimas yra galutinis.

89.

Jei Rungtynės yra nutraukiamos dėl blogų oro sąlygų ir aikštės kokybės, likęs Rungtynių
laikas turi būti baigiamas žaisti toje pačioje aikštėje kitą dieną išlikus tam pačiam rezultatui,
drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei klubas išnaudoja keitimų limitą, keitimai
nebėra leidžiami. Nesant galimybių vykdyti Rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę
dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos priima LVJFA. Šis sprendimas yra galutinis.

90.

Užpildytą ir patvirtintą abiejų Komandų Rungtynių protokolą COMET sistemoje, jei
Rungtynės dar neprasidėjo, laikomąsi šių reikalavimų:
90.1.

jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 11 startinės sudėties žaidėjų negali pradėti
Rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš septynių atsarginių žaidėjų. Šie keitimai
atitinkamai mažina atsarginių žaidėjų skaičių.

90.2.

jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš septynių atsarginių žaidėjų negali išeiti į
aikštę, jų keisti negalima, o tai reiškia, kad atitinkamai sumažėja atsarginių žaidėjų
skaičius;

90.3.

jei dėl kokios nors priežasties rungtynėms registruotasvartininkas negali išeiti į aikštę,
jį gali pakeisti kitas vartininkas, kuris anksčiau nebuvo įtrauktas į rungtynių sudėtį.

91.

Pirmenybių Rungtynėse, žaidėjai turi po išsirikiavimo aikštėje prieš Rungtynes paspausti
ranką priešininkams ir Rungtynių teisėjams.

92.

Tik šeši oficialūs asmenys ir septyni atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti (vardas, pavardė,

funkcijos) į Rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio.
93.

Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje yra draudžiama rūkyti ir naudotis bet kokiomis ryšio
priemonėmis.

94.

Pirmenybėse atsarginiai abiejų Komandų žaidėjai darydami apšilimą Rungtynių metu privalo
vilkėti skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų Komandų.

95.

Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia svečių Komanda.

96.

Teisėjas privalo suvesti Rungtynių statistiką (keitimai, kortelės, įvarčiai ir pan.) į COMET
sistemos duomenų bazę per 30 min po Rungtynių pabaigos.
ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA

97.

Namuose rungtyniaujantis Klubas pagal varžybų organizatorių pareikalavimą ne vėliau kaip
20 minučių po Rungtynių pabaigos organizuoja spaudos konferenciją. Abejoms Rungtynėse
dalyvavusioms Komandoms spaudos konferencijoje privalo atstovauti Komandos vyr.
treneris arba tose Rungtynėse jį pavaduojantis asmuo ir po vieną žaidėją iš kiekvienos
Komandos.

98.

Visų LVJFA organizuojamų varžybų bet kokios intelektinės nuosavybės teisės priklauso LFF.
LFF gali šias teises perleisti tretiesiems asmenims.

99.

Klubas, norintis transliuoti savo namų Rungtynes prieš atitinkamas Rungtynes pateikia LFF
paraišką Rungtynių transliacijai, nurodydamas televizijos kanalą, per kurį ketina transliuoti
savo Komandos namų Rungtynes.

100. LFF turi teisę suteikti Klubui neišskirtinę namų Rungtynių televizijos transliacijos licenciją
Lietuvos Respublikos teritorijai.
101. Visose Pirmenybių Rungtynėse, LFF turi teisę savo nuožiūra naudoti ne mažiau kaip 10
(dešimt) aplink aikštės perimetrą esančių reklaminių stendų. 4 (keturi) iš šių stendų yra
įrengiami už šoninės aikštės linijos prieš TV filmavimo kameras, o 6 (šeši) stendai už galinės
vartų linijos, nebent LFF nusprendžia kitaip.
102. Visose Pirmenybių Rungtynėse privalo būti stendas su atitinkamos Pirmenybių lygos
logotipu.
NENUMATYTI ATVEJAI
103. Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus, sprendžia LFF Vykdomasis komitetas, kurio
sprendimai yra galutiniai.
Patvirtinta LFF Vykdomojo Komiteto 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimu.

